
Vào lúc 20 giờ ngày 2/6/2021, tại ga Hà Nội, Tổ công 
tác thuộc Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường 
sắt số 1 phối hợp với Đồn Công an ga Hà Nội phát 
hiện một người đàn ông bê một bao tải dứa bên trong 
có thùng catton có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, 
lực lượng chức năng phát hiện có 17 cá thể rùa hộp 
trán vàng trong thùng catton. Theo các báo cáo ban 
đầu đây là các cá thể của loài rùa hộp trán vàng miền 
Trung (Cuora bourreti). Tuy nhiên, sau quá trình thu 
giữ và định loại, các cá thể này được khẳng đinh là 
loài rùa hộp trán vàng miền Nam (Cuora picturata).

Loài này được đánh giá là cực kỳ nguy cấp theo Sách 
đỏ của IUCN, và được bảo vệ ở Việt Nam theo Nghị 
định 06/2019/NĐ-CP và Nghị định 160/2013/NĐ-
CP (được sửa đổi và bổ sung bởi nghị định 64/2019/
NĐ-CP), cũng như trong Phụ lục I của Công ước 
CITES.

Sau khi bị tạm giữ, người đàn ông (Đậu Quang N, 
sinh năm 1989) khai nhận là tiếp viên đường sắt 
thuộc Đoàn tiếp viên đường sắt Phương Nam [thuộc 

Công ty Đường sắt Sài Gòn]. Đối tượng cho biết đã 
được một người tên là Linh thuê vận chuyển số lượng 
rùa trên từ ga Đà Nẵng ra ga Hà Nội. Số động vật 
này sau đó sẽ được chuyển theo xe khách đi Móng 
Cái, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam, một thành phố lớn 
có đường biên giới Việt-Trung. Có khả năng cao số 
động vật này sẽ được vận chuyển tới và tiêu thụ tại 
các chợ động vật hoang dã ở Trung Quốc – nơi được 
coi là một trong những thị trường tiêu thụ rùa lớn 
nhất.

ATP LƯU Ý: Chúng tôi đang phối hợp với Trung 
tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội, nơi các thể 
rùa được chuyển giao, để đảm bảo những cá thể này 
được chăm sóc tốt và đề xuất các phương án và địa 
điểm tái thả phù hợp trong tương lai gần.
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17 cá thể rùa hộp cực kỳ nguy cấp tại Việt Nam
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Liên tục cập nhât
Để theo dõi những thông tin mới nhất về công tác bảo tồn rùa cạn và rùa nước ngọt Việt Nam, 
vui lòng ghé thăm website:                www.asianturtleprogram.org 

Bảo vệ hôm nay để nhìn thấy ngày mai...
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